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Telepítési, karbantartási és használati és 

utasítás 
 

A következő aircycle 3.1 modellekhez alkalmazható: 

 
TERMÉK KÓD  LEÍRÁS 

AS 90-0301-WIN-01 aircycle 3.1 c/w Beépített nedvességszabályozóval  - Falra vagy padlózatra szerelt 

AS 90-0301-WINS-01 aircycle 3.1 c/w Beépített nedvességszabályozóval és nyári megkerüléssel - Falra vagy 

padlózatra szerelt 
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TARTALOMJEGYZÉK 
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FONTOS 

Ezt a készüléket nem csökkentett fizikai érzékszervi vagy mentális képességű, illetve 

gyakorlatlan és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a 

gyerekeket) használatára tervezték, amennyiben azok nem állnak egy a készülék és az ő 

biztonságukért felelős személy felügyelete és irányítása alatt. 

 

1.0 Bevezetés 
 

A Brookvent aircycle 3.1 nagyhatékonyságú, kifejezetten közepes - nagy lakások és 

apartmanok számára kialakított mechanikus hővisszanyerő szellőző (HRV/MHRV) rendszer. 

 

A rendszert folyamatosan napi 24 órában kell működtetni, és csak hozzáértő személy 

csatlakoztathatja le szerviz vagy karbantartás során. 

 

A hővisszanyerő szellőzés nagymértékben légzáró és nagy hatékonysági értékekkel 

rendelkező új lakásokban működik a legjobban.  Ezek a lakások nagy friss levegő szintet 

igényelnek az egészséges élettér biztosításához. 

 

A rendszer az olyan „nedves helyiségek”, mint a fürdőszobák, WC-k, és konyhák állott 

levegőjét elszívják, ennek a levegőnek a hőjét 93%-ban visszanyerik egy nagyhatékonyságú 

hőcserélővel, mielőtt az elhasznált levegőt a lakásból eltávolítanák. Ezzel egyidejűleg, friss 

levegőt szívnak be a lakásba, megszűrik és a visszanyert hővel felmelegítik, majd az olyan 

„lakóhelyiségekbe” juttatják, mint a hálószobák, ebédlők, nappalik. 

 

1.1 Modell változatok 
 

Ez a használati utasítás a Brookvent aircycle 3.1 következő modelljeire vonatkozik: 

 
TERMÉK KÓD  LEÍRÁS 

AS 90-0301-WIN-01 aircycle 3.1 c/w Beépített nedvességszabályozóval  - Falra vagy padlózatra szerelt 

AS 90-0301-WINS-01 aircycle 3.1 c/w Beépített nedvességszabályozóval és nyári megkerüléssel - Falra vagy 

padlózatra szerelt 
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1.2 Termékgarancia 
 

Erre a termékre garanciát nyújtunk a meghibásodások ellen a vásárlástó számított 5 éves 

időtartamra, az első évben az alkatrészekre és a megmunkálásra és a további 4 évben csak 

az alkatrészekre.  

 

Hiba esetén a Brookvent megjavíthatja a terméket, kicserélheti a terméket ingyen vagy 

visszatérítheti a termék árát Brookvent saját belátása szerint. Az üzembe helyezéssel, 

működtetéssel és karbantartással kapcsolatban kérjük, kövesse a megadott összes 

utasítást. Ha a terméket nem megfelelően használják, nem megfelelően helyezik üzembe 

vagy gondatlanul kezelik, a garancia érvényét veszítheti. 

 

A Brookvent nem vállal felelősséget az üzembe helyezési utasítások figyelmen kívül 

hagyása miatti károsodásokért. Szerviz tevékenységeket a Brookvent vagy alkalmas 

szerelők végezhetnek eredeti Brookvent alkatrészekkel. Ez a garancia nem befolyásolja az 

Ön, mint vevő, törvényes jogait. 

 

A Brookvent, az általa alkalmazott folyamatos innovációs és fejlesztési politika alapján, 

fenntartja a jogot a termék specifikációk és a megjelenés előzetes jelzés nélküli 

megváltoztatására. 

2.0 Biztonság 
A következő információ olvassa el figyelmesen a Brookvent HRV rendszer biztonságos 

üzembe helyezéséhez és működtetéséhez. 

 

2.1 Általános biztonság 
 

 Ne használja ezt a készüléket az ebben a kézikönyvben leírttól eltérő funkciókra. 

 Soha se érintse meg a készüléket nedves kézzel. 

 Az egység csak 230 VAC/50Hz elektromos hálózathoz használható. 

 Sohase módosítsa a ventilátort vagy az elektronikákat, minden javítást a Brookvent 

kell vezessen. 

 Sohase csatlakoztassa a hálózati feszültséget, ha az elektronikák takarása nincs 

felhelyezve. 

 Ne tároljon gyúlékony termékeket az egység közelében. 

 Ha a belső felületek tisztítását / portalanítását végzi, csak száraz ruhát használjon. 

 Szüntesse meg a hálózati feszültség csatlakozását mielőtt bármilyen panelt/takarást 

eltávolítana (kivéve a szűrőket). 

 Sohase távolítsa el a hővisszanyerő belső részét miközben a ventilátorok 

működnek. MEGJ. Valamennyi idő szükséges a ventilátorok leállásához, miután a 

hálózati feszültségről leválasztotta 
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2.2 Az üzembe helyező felelőssége 
 

 Az MHRV egység megfelelő, felszerelése, kiegyenlítése és üzembe helyezése ennek a 

dokumentumnak a követelményei szerint. 

 A mért légáramlási térfogatok rögzítése minden szelepen magas és alacsony 

értékeknél. 

 A helyi kiegészítő előírások követelményeinek való megfelelés. 

 A szellőző rendszer elmagyarázása a felhasználónak. 

 A felhasználó figyelmeztetése a szűrők időszakos ellenőrzésére vagy cseréjére. 

 A fentiek mind megtalálhatók az Útmutatás a háztartási szellőző eszközök 

megfelelőségéhez és az SAP Q függelék – Felszerelési útmutatás és ellenőrző lista a 

UK piacra legutóbbi kiadású leírásokban. 

 

2.3 A tulajdonos felelőssége 
 

 A szűrők cseréje az ajánlott / szükséges időközökben. 

 A szelepek rendszeres tisztítása a helyiségekben az eldugulás megelőzéséhez. 

 A rendszer megfelelő működésének rendszeres ellenőrzése 

 A manuális gyorsító kapcsolók használata (ahol biztosítottak) a szennyeződések 

lerakódásának és a penész növekedésének megelőzésére. 

 

 

FONTOS 

A szennyezett vagy eltömődött szűrők elégtelen szellőzést okozhatnak a lakásban, ami a 

levegő minőségének romlásához vezet. Fontos a szűrők cseréje legalább évente vagy 

szükség esetén. 

Az új építésű tulajdonokban bölcs lépés lehet a szűrők eltömődésének ellenőrzése az első 

3 hónap után az építményben lévő maradék „építési por” mennyiségétől függően. Ennek 

elmulasztása befolyásolhatja a garanciát. 

 

Szűrők beszerezhetők közvetlenül online a brookvent.co.uk címen 
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3.0 Specifikációk / Méretek (mm) 

 

 

 

 

ELÖLNÉZET OLDALNÉZET 

TOP 
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3.1 Légvezeték csatlakozások 
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3.2 Részletes specifikáció 
 

Tömeg: 29 kg 

 

Anyagok:  

• Fő ház: Nagy sűrűségű, ütésálló EPP (Habosított polipropilén) 

• PCB és kezelő panel háza: ABS FR 

• Cseppfogó tálca: PP  

• Szűrők: Poliészter közeg (G3) 

• Szűrőház: Gumi 

• Rögzítő kapocs: Horganyzott acél 

• Ventilátor lapátok: ABS 

 

Elektromos:   

• 230 V EC kis energiájú, hátrafelé hajló centrifugál ventilátorok   

• PCB c/w potenciométeres szabályozó 

• 4-eres lengővezetékkel kompletten: (Fázis: barna), (Nulla: fekete),   

   (Földelés: sárga és zöld), (230 V kapcsolt fázis (Gyorsítás): szürke)  

• Bedugaszolható komponensek az egyszerű karbantartáshoz 

 

Szabályozók:  

• Független ventilátor fordulatszám szabályozás (Szivárgás és gyorsítás beállítások minden 

ventilátorhoz) 

• Egyedi 230 V gyorsító bemenet (Világító kapcsoló, nedvességszabályozó, PIR, stb.) 

• Gyorsítás túlfutás időzítő, 0 - 15 perc között állítható. 

• Beépített páratartalom érzékelő (gyorsítás aktiváció) változtatható: 60% - 100% RH, gyári 

beállítás: 70% 

• Fagyvédelem, gyári beállítás 5 Celsius fokra.  

• Hőkezelő nyári megkerüléssel (Automatikus változás 20 - 27 Celsius fok között.      

Opcionális 

 

Felszerelés: Falra vagy padlóra szerelt 

 

Szabványok:       

Teljesen megfelel a UK és írországi építési előírásoknak, az SAP Q függelékben felsorolt| az 

Energia-megtakarítás legjobb gyakorlatának | CE 

 

Garancia időszak:  5 év 
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3.3  SAP Q függelék eredmények 
 

 

SAP 2005 (lásd a további SAP - PCDB részleteket) http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/ 

 

 

SAP 2012 (lásd a további SAP - PCDB részleteket) http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/ 
 

Exhaust Terminal 

Configuration 

Airflow Rate 

(l/s)  

100% Variable  

Specific Fan 

Power 

(W/l/s) 

Heat Exchange 

Efficiency (%) 

Energy Savings 

Trust Best 

Practice 

Compliance 

Kitchen + 1 Wet 

Room 
15 0.38 93 YES 

Kitchen + 2 Wet 

Room 
21 0.37 93 YES 

Kitchen + 3 Wet 

Room 
27 0.40 92 YES 

Kitchen + 4 Wet 

Room 
33 0.46 92 YES 

Kitchen + 5 Wet 

Room 
39 0.53 91 YES 

Kitchen + 6 Wet 

Room 
45 0.62 91 YES 

Kitchen + 7 Wet 

Room 
51 0.75 90 YES 

Exhaust Terminal 

Configuration 

Airflow Rate 

(l/s) 

100% Variable 

Specific Fan 

Power 

(W/l/s) 

Heat Exchange 

Efficiency (%) 

Energy Savings 

Trust Best 

Practice 

Compliance 

Kitchen + 1 Wet 

Room 
21 0.41 93 YES 

Kitchen + 2 Wet 

Room 
29 0.43 92 YES 

Kitchen + 3 Wet 

Room 
37 0.51 91 YES 

Kitchen + 4 Wet 

Room 
45 0.64 91 YES 

Kitchen + 5 Wet 

Room 
53 0.78 90 YES 

Kitchen + 6 Wet 

Room 
61 0.98 89 YES 

Kitchen + 7 Wet 

Room 
69 1.20 89 YES 

http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/
http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/
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3.4 Légáramlás: nyomás/ teljesítmény görbe 

3.5 Akusztikus teljesítmény 
 

Airflow Measurement Full Octave Lw dB 

Overall 
Sound 
Power 
Level 

(linear) 

Overall 
Sound 
Power 

Level (A 
Weighted) 

Dba @3m 

%   63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw dB Lwa dB   

20 

Case Radiated 31.7 42.5 38.3 28.3 19.6 9.8 12.4 20.9 44.3 32.8 15.3 

Inlet 29.2 40.6 41.5 35.1 26.6 16.3 14 21.6 44.8 36.5 22.0 

Extract 25.7 27 28.8 25.8 14.7 9.8 12.3 20.9 33.4 26.6 12.1 

40 

Case Radiated 35 46.2 44 41.4 31.1 20.7 14.5 20.9 49.3 41 23.5 

Inlet 41.5 45.9 45.6 43.5 37.4 29.9 19.2 22.9 50.7 43.8 29.3 

Extract 33.3 38.2 37.8 36.6 28.8 16.2 12.6 20.9 43.1 36.1 21.6 

60 

Case Radiated 41.3 55.4 48.3 44.3 36.5 28.6 19.9 21.1 56.6 45.6 28.1 

Inlet 47.2 51.9 53.9 51.8 45.8 41.4 30.4 27.9 58.2 52.3 37.8 

Extract 39.2 44.3 48.1 41.7 35.4 26.1 15.1 21.3 50.7 43.2 28.7 

80 

Case Radiated 44.4 58 52.3 50 39.4 34.5 26.5 23.5 59.7 50 32.5 

Inlet 48.9 59.8 61.6 58.7 53.2 50.1 40.7 38.1 65.5 59.7 45.2 

Extract 40.3 49.2 53.1 47.1 40.4 32.6 20.2 22 55.6 48.3 33.8 

100 

Case Radiated 46.4 54.6 57.3 57.7 47.1 41.9 35.2 27.4 61.8 56.4 38.9 

Inlet 49.3 63.4 62.9 67.3 59.6 55.5 47.4 45.5 70.4 66.4 51.9 

Extract 44.4 53.7 55.3 54.9 46.9 38.8 28.4 26.7 59.9 54.2 39.7 

*Case radiated sound at 3m is calculated based on Hemi-spherical propagation. 

**Inlet and Extract sound at 3m is calculated based on uniform line source. 
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3.6 Akusztikus teljesítmény (beleértve a jelzési nyomást) 
 

Airflow Measurement Pressure Full Octave Lw dB 

Overall 
Sound 
Power 
Level 

(linear) 

Overall 
Sound 
Power 

Level (A 
Weighted) 

Dba @3m 

l/s     63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw dB Lwa dB   

35 
Case Radiated 

100 
41.8 53.1 50.6 45.2 36.1 30.1 21.3 21.6 55.7 46.3 28.8 

Inlet 49.2 52.8 53.7 48.8 44.4 38.8 30 28.9 57.9 50.5 36.0 

Extract 42.7 48.3 47.7 41.8 37.5 30.4 22.1 22.7 52.2 43.9 29.4 

55 
Case Radiated 

150 
47.8 51.8 58 50.2 43.7 38.5 30.7 24.9 59.9 52.4 34.9 

Inlet 53.3 61.7 60.2 56 50.1 47 39 39.2 65.2 57.4 42.9 

Extract 43.8 55.7 53.8 48.3 44 37.5 30.2 31.6 58.7 50.4 35.9 

65 
Case Radiated 

150 
47.6 53.5 58.8 57.9 44.6 39.5 32 25.4 62.3 56.5 39.0 

Inlet 52.6 62 60.6 58.1 51.1 47.5 40.7 41.3 65.8 58.7 44.2 

Extract 46.5 56.5 56.3 52.7 47.8 42.8 36.2 36.1 60.8 54 39.5 

75 
Case Radiated 

200 
47.7 56.4 60.1 58.3 47.9 42.6 35.7 28.5 63.6 57.5 40.0 

Inlet 53.4 64.1 60.6 64.1 53.7 49.6 43.6 45.2 68.4 62.7 48.2 

Extract 45.9 55.7 56 53.2 46.5 41 34.9 36.5 60.3 53.7 39.2 

85 
Case Radiated 

250 
48.6 57.4 62.5 60.3 48.8 43.2 36.6 29.6 65.5 59.4 41.9 

Inlet 54.5 66.3 62.5 68.8 57.1 53.3 48.1 50.3 71.7 66.9 52.4 

Extract 54.2 58.4 57.6 55.1 47.9 43.6 36.8 33.3 62.9 55.5 41.0 

*Case radiated sound at 3m is calculated based on Hemi-spherical propagation. 

**Inlet and Extract sound at 3m is calculated based on uniform line source. 
 

4.0 Felszerelés 

 

Fontos, hogy a rendszer teljes felszerelését hozzáértő személyek végezzék, beleértve az 

összes elektromos munkát és csatlakoztatást képzett villanyszerelő. 

Az MVHR egységet beltéri, padláson, tároló szekrényben, vagy üres térben történő 

felszerelésre alakították ki, fagytól, víztől vagy erős hőtől védett helyen. A rendszert 

szellőző helyen kell felszerelni. 

Az egység körül hagyjanak szabad hozzáférési helyet; ez biztosítja a csatlakozó 

légvezetékek, elektromos vezetékek, és a kondenz leeresztő könnyű szerelését. Fontos, 

hogy a rendszer könnyen elérhető legyen a szűrőcseréhez is. 

 

4.1  Rögzítés 
 

Az aircycle 3.1 kialakítása a falra vagy a padlózatra egyaránt rögzíthető. Kérjük, biztosítson 

a terhelést megfelelően elviselő és a biztonságos rögzítést lehetővé tevő rögzítési felületet. 
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4.1.1   Falra rögzítés  
 
Az egységet a látható módon rögzítsék a falra a mellékelt fali rögzítők használatával, kérjük, 

biztosítsanak az egység terhelését megfelelő csavaros rögzítéssel biztonságosan elviselő 

rögzítési felületet. 

 

Az egyik tartót az egység hátoldalánál kell rögzíteni az 1. ábrán látható módon, a másik 

tartót a 2. ábrán látható módon rögzítsék. Kérjük, biztosítsák a tartók vízszintes helyzetét. 

Az egység azután a rögzítő felülethez beállítható mindkét tartó peremét keresztezve a 3. 

ábrán látható módon. 

Ügyeljenek a teljes felszerelés után a rendszer vízszintes helyzetére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
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4.1.2    Padlózatra rögzítés 
 
Az egység rögzíthető a padlózat, egy stabil, vízszintes felületen. Biztosítsák a kondenzátum 

csatlakozást az egység alján úgy, hogy minimum 5 fokban lejtsen a belső leeresztési 

ponthoz.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterless Dry 

Trap (Not Incl.) 
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4.2 Légvezeték munkák és csatlakozások 

 

Az SAP Q függeléknek megfelelően, és a megfelelő légáramlás lehetővé tételéhez, az összes 

felhasznált légvezeték merev kell legyen. Ha flexibilis légvezeték szükséges, tartsák 

minimális hosszon (maximális hossz: 300mm) és tartsák feszesen a Háztartási 

megfelelőségi útmutatás szerint (F rész: Anglia és Wales 201 

 

A Brookvent aircycle 3.1 rendszerek csővégei 150mm átmérőjű kör keresztmetszetű cső 

csatlakoztatásához alkalmasak. 

 

Az egység felső részén lévő címke egyértelműen azonosítja, melyik csővéget melyik 

légvezeték útvonalhoz kell csatlakoztatni a lakásban. Ez egyértelműen látható ebben a 

leírásban is. 

 

Az aircycle 3.1 MVHR rendszer a helyszínen megordítható, megváltoztatva a külső 

légvezeték csatlakozásokat a rendszer baloldaláról a jobboldalára, az adott típus 

tulajdonságaitól függően, minimalizálva ezzel a légcsövek futását, a rendszer nyomását és 

a szerelési időt. Kérjük, kövessék figyelmesen az ebben a leírásban megadott megfordítási 

lépéseket (lásd a 16. oldalon). 

 

Az optimális hatékonyság és teljesítmény érdekében, ajánlatos a 150 mm átmérőjű kör 

keresztmetszetű csövek használata (ahol lehetséges) a csővégek csatlakoztatásához és 

folytatva a lakáson keresztül, ez segít minimális értéken tartani a nyomásveszteségeket. 

Minimum 750 mm egyenes függőleges csővezetéket is használni kell minden csővégnél 

kifelé (ahol lehetséges) a CISBE útmutatás alapján. 

 

Ahol nem lehetséges folytatni a lakáson keresztül merev 150 mm átmérőjű kör 

keresztmetszetű csövekkel a rendelkezésre álló hely hiánya miatt, egy 220 mm x 90 mm 

lapos négyszögletes légvezeték átalakító ajánlott. További csökkentés 125 mm átmérőjű 

kör keresztmetszetű csövekre és/vagy 204 mm x 60 lapos négyszögletes légvezetékre 

lehetséges, amikor a légáramlási értékek megfelelően csökkennek. 

 

Csatlakozás a félig merev légvezetékekre egy megfelelő levegő elosztó vezeték rendszeren 

keresztül, szintén lehetséges opció.  

 

Ajánlatos a légvezeték rendszer íveinek (kanyarulatainak) számát minimálisra csökkenteni. 

 

Minden külső tető végződés / fali végződés egyenértékű kell legyen a 150 mm átmérőjű 

légvezeték nyitott felületéhez. A Brookvent ajánlja kis nyomás-ellenállású végződések 

használatát.  

 

A lakáson belüli megfelelő légáramlás lehetővé tételéhez minimum 10 mm-es alsó kivágott 

nyílás szükséges minden egyes ajtón (a kész padlózatnál) (vagy rácsokat kell elhelyezni az 

ajtók alsó részén). 
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Elszívó levegő szelepeket kell elhelyezni az összes nedves helyiségben (konyha, közmű, 

fürdőszoba, stb.) és ahol lehetséges a fő nedvesség / szennyező forráshoz közel kell 

elhelyezni. 

Friss levegő ellátó szelepeket kell elhelyezni az összes lakóhelyiségben (hálószoba, nappali, 

ebédlő, stb.).  

 

A levegő szelepeket zárni kell az üzembe helyezéskor, hogy rongálásbiztosak legyenek. 

 

A légvezeték tervezéshez/ elrendezéshez mindig ragaszkodjanak, ha biztosított. 

 

Ragaszkodjanak a Háztartási megfelelőségi útmutatáshoz: Anglia és Wales 2010 vagy az 

ezzel egyenértékű helyi útmutatásokhoz a szerelési gyakorlat során. 

 

FONTOS 

Ragaszkodjanak a Háztartási megfelelőségi útmutatáshoz: Anglia és Wales 2010 vagy az 

ezzel egyenértékű helyi útmutatásokhoz a szerelési gyakorlat során. 
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4.3 A kondenzátum elvezető csatlakoztatása 

 

Az MVHR rendszerekben jelentős mennyiségű nedvesség keletkezik a nagy hővisszanyerési 

hatékonyság miatt; ezt a nedvességet el kell vezetni a rendszerből egy megfelelő ürítő 

helyre. 

Az aircycle 3.1 központi leeresztő csatlakozóval kompletten érkezik az egység alján.  

 

 

A Brookvent ajánlja egy 32 mm “Vízmentes száraz csapda” használatát a HRV rendszereken 

(ahogyan alább látható) a HRV egységbe a szennyvíz csatornarendszerből történő levegő 

visszaáramlás megelőzéséhez (A csapda nem tartozék). 

Egy “P csapda” vagy azzal egyenértékű, NEM JAVASOLT “ Vízmentes száraz csapda” helyett.  

Ha “szifont” használnak, ügyeljenek rá, nehogy a “szifon” kiszáradjon a forró nyári 

hónapokban.  

Szükségszerű egy gravitációs esés az egységtől az ürítési ponthoz, biztosítva a víz kifolyását 

az egységből. Minimum 5 fokos lejtést kell biztosítani. A leeresztő csöveket / 

csatlakozásokat szigetelni kell, ha hideg tetőterekben helyezkednek el.  

A leeresztő csöveket / csatlakozásokat szigetelni kell, ha hideg tetőterekben helyezkednek 

el. 

NE csatlakoztasson más kondenzátum csöveket a rendszerből vagy más rendszerekből a “ 

Vízmentes száraz csapda” ELŐTT. 

Min 200mm Drop 

Waterless Dry 

Trap (Not Incl.) 
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4.4 Az egység megfordítása 
 

Az aircycle 3.1 megordítható, megváltoztatva a külső légvezeték csatlakozásokat a rendszer baloldaláról 

a jobboldalára, az adott típus igényeitől függően, ahol szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

Inverted Front 

Standard Front 

A: Filter Cassette 
B: PCB Module 
C: M10mm x 25mm Washer 
D: M10mm x 16mm Screw 
E: Wall Mount Plate  
F: Blank Cable Panel 
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1. lépés Válassza le az egységet a hálózati feszültségről és biztosítsa az összes áramkör lecsatlakoztatását. 

2. lépés Csatlakoztassa le a hálózatot a biztosított leágazásról. 

2. lépés Csavarja ki a két nagy csavart a kezelő panel elején és húzza ki a PCB modult (B). 

3. lépés Húzza ki az összes csatlakozó vezetéket, a csatlakozók mindegyike jelölt a hozzá tartozó belső csatlakozókkal 

illeszkedve. 

4. lépés Húzza át a hálózati kábelt az egységen. 

5. lépés Vegye ki a szűrőket (A). 

6. lépés Az INVERTED jelű egység elején; csavarja ki és vegye ki az üres kezelő panelt (F). 

6. lépés Az INVERTED jelű egység elején; csavarja ki és vegye ki  a fali rögzítőt (E). 

7. lépés Húzza a ventilátor kábeleket és az érzékelő kábelek keresztül az egységen és csatlakoztassa a vezetékeket a 

színkódolt vezetékükhöz a PCB modulon (B). 

8. lépés Nyomja a PCB modult (B) a házba és rögzítse az M10-es csavarokkal (D) és alátétekkel (C). 

9. lépés Helyezze a szűrőket (A) vissza az egységbe az INVERTED jelű egység elejéből. 

10. lépés A STANDARD jelű egység elején; illessze a fali rögzítőt (E), akkor is, ha padlóra rögzített az egység. Ügyeljen rá, 

nehogy túlhúzza a rögzítőt. 

11. lépés A STANDARD jelű egység elején; húzza keresztül a hálózati kábelt az egységen és dugja át az üres kezelő panelen 

(F). 

12. lépés Rögzítse az üres kezelő panelt az M10-es csavarokkal (D) és alátétekkel (C). 
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4.5 Átállítás felső csővégről oldalsó csővégre 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lépés Válassza le az egységet a hálózati feszültségről és biztosítsa az összes áramkör 

lecsatlakoztatását. 

2. lépés Csavarjon ki minden olyan légvezeték csatlakozást felülről, amit át akar csövezni oldalra. 

3. lépés Csavarjon ki és vegyen ki minden olyan oldalsó csatlakozódugót, amit át akar csövezni 

oldalról. Az oldalsó dugók eldobhatók, de a csavarokra még szükség lesz. 

4. lépés Csavarja a felülről levett légvezeték csatlakozókat oldalra, ahol az oldalsó csatlakozókat 

használja majd. Ügyeljen rá, hogy a csavarfuratok egy vonalba kerüljenek a betétekkel. 

5. lépés A most illesztett légvezeték csatlakozók helyére felül, illessze a dugókat az egység felső 

részén. Ezekből 4 darab kell legyen minden dobozban. 

6. lépés A felső dugók mindegyik oldalán van egy gyűrű, a gyűrű minden oldalon a többitől eltérő 

átmérőjű. A nagyobb átmérő illeszkedik a középső nyílásokhoz és a kisebb átmérő illeszkedik az 

egység felső részének saroknyílásaiba. 

6. lépés A megfelelő helyzetben lévő dugóval; állítsa egy vonalba a csavarfuratokat a 

csavarbetétekkel és nyomja a dugót a nyílásba (biztonságosan illeszkedik). 

7. lépés Csavarja a felső dugót a helyére. 

8. lépés Az egység csatlakoztatható oldalról 1 - 4 csatlakozóig. 

Side Plugs 

Duct connectors Top Plugs 
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5.0 Elektromos csatlakozások / bekötés 

FONTOS 

Az összes elektromos csatlakoztatást képzett villanyszerelőnek kell végezni. A felszerelés és 

a bekötés meg kell feleljen az érvényes IEE előírásoknak (UK), a helyi vagy a (más 

országokban alkalmazandó) megfelelő előírásoknak. 

 
Elektromos részletek:  

 

Feszültség: 230 V AC ~ 

 

Biztosíték értéke: 5 A 

 

Figyelmeztetés: Ezt az egységet földelni kell. 

 

Kérjük, jegyezze meg: A fő kábelt a hálózati tápfeszültségről fix bekötéssel kell 

csatlakoztatni 5 amperes biztosított leválasztóval, az érvényes IEE bekötési előírások 

szerint. 

 

A tápfeszültség áramkörben egy kapcsoló vagy áramköri megszakító használata szükséges. 

Ennek a HRV egység közvetlen közelében kell lenni és egyértelműen kell jelezni, mint 

leválasztó eszközt a HRV egységhez. 

 

Hálózati csatlakoztatás:  

Az aircycle 3.1 egység 2m hosszú 4-eres kábellel előre vezetékelve érkezik, amit a ventilátor 

leválasztó kapcsolóhoz kell csatlakoztatni. Egy 3-eres hálózati kábelt kell viszont használni 

egy 5A-es biztosított leágazás csatlakoztatásához, amit az egység közelében kell 

elhelyezni. 

 

Zöld/sárga = földelés 

Barna   = Fázis 

Fekete  = Nulla 

Szürke  = Kapcsolt    

 

A szürke kapcsolt vezeték használatos a rendszer gyorsításához. Amikor az áram alatti 230 

V-os jelet alkalmazzák, az automatikus gyorsítás (Auto Boost) funkció elindul. 
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5.1 Bekötési rajz 

 

 

 

5.2 A belső csatlakozó bekötések színkódjai 
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6.0 Szabályozók és beállítások 

6.1 Ventilátor fordulatszám-szabályozás 
 

Az egység ventilátorának fordulatszámát négy potenciométer (Speed Pots /fordulatszám 

potméterek/) szabályozza az egység felső részén; ezek egyértelműen jelöltek “Trickle” 

(lassú) és “Boost” (gyorsítás).  Ezek lehetővé teszik a lassú és a gyorsítás értékek egyedi 

szabályozását az ellátó és az elszívó ventilátorokon az egységen belül. 

 

Ezek a különálló fordulatszám opciók lehetővé teszik a normál mindennapi működés 

(vagyis a Trickle /lassú/) fordulatszám beállítását és egy megnövelt fordulatszám (vagyis a 

Boost /gyorsítás/) fordulatszámának beállítását, ami csak akkor működik, ha a szürke 

vezetékre a kapcsoló egy 230 V-os gyorsító jelet ad egy fali kapcsolóval, vagy egy passzív 

infravörös (PIR) érzékelővel. 

 

Ha a gyorsítás beállítása szükséges bármelyik ventilátoron, azt mindig nagyobb 

fordulatszámra kell állítani, mint a lassú. 

 

Ezeket a fordulatszám potmétereket az óramutató járásirányban elforgatva növekszik a 

ventilátor fordulatszáma. 
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6.2 A ventilátor fordulatszámok kezdeti beállítása 

 
1. Forgassa mind a 4 ventilátorszabályozó potmétert (Elszívás lassú, Elszívás 

gyorsítás, Ellátás lassú, Ellátás gyorsítás) teljesen felfelé. 

2. Forgassa az Elszívás gyorsítás potmétert lefelé, amíg a minimum gyorsítás értéket 

el nem éri az összes nedves helyiségben (elszívás szelepek) a BPEC üzembe 

helyezési folyamat szerint. 

3. Forgassa az Ellátás lassú potmétert lefelé, amíg a teljes lakás szellőzési értékét el 

nem éri az összes lakóhelyiségben (ellátó szelepek) üzembe helyezési folyamat 

szerint. 

MEGJ.: A lassú érték nem lehet nagyobb, mint a gyorsítás érték. 

4. Forgassa az Elszívás lassú potmétert lefelé, amíg a teljes légáramlást ki nem 

egyenlíti a teljes ellátás lassú értékkel.  

NE ÁLLÍTSA A SZELEPEKET! 

5. Forgassa az Ellátás gyorsítás potmétert lefelé, amíg a teljes légáramlást ki nem 

egyenlíti a teljes elszívás gyorsítás értékkel.  

NE ÁLLÍTSA A SZELEPEKET! 

 

A kezdeti beállítás végrehajtása a teljes lakás megfelelő légáramlásának eléréséhez 

szükséges. A légáramlás mennyiségét minden ponton meg kell mérni megfelelően kalibrált 

légáramlásmérővel (anemométer), ezt egy megfelelő adapterrel / burkolattal kell 

felszerelni, hogy biztosítsa a teljes levegőmennyiség felfogását és mérését az eszközzel. 

A szükséges légáramlás értékek a lakás tervezési specifikációira és vagy az építési 

előírásokra (F rész: szellőzési eszközök, Anglia és Wales) vagy az ezzel egyenértékű helyi 

útmutatások szerinti értékekre vonatkoznak. 

 

Ha további útmutatás szükséges a kezdeti beállítási folyamattal kapcsolatban, kérjük, 

lépjenek kapcsolatba a Brookventtel közvetlenül. 

Példa a kezdeti beállításra (az F rész: szellőzési eszközök, Anglia és Wales alapján) 

Lakás – Terület: 80 m2     

Légzárás: kisebb, mint 5 m3/óra 50Pa-nál 

Helyiségek ellátása:     Helyiségek elszívása: 

Nappali 11l/s     Konyha 13l/s 

Ebédlő  5l/s     Fürdőszoba 8 l/s 

Háló  8 l/s     Fürdő  8 l/s 
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A teljes lakás szellőzési értéke = 24l/s (nagyobb a terület x 0,3-nál vagy a teljes lakás 

értéktáblázata szerint az épület előírásoknál). 

A teljes lakás gyorsítási értéke =29 l/s   (nagyobb az elszívási értékek összegénél vagy a 

teljes lakás értékénél). 

A fenti utasítások szerint, forgassa az összes ventilátor szabályozó potmétert teljesen 

felfelé. Forgassa az elszívás gyorsítás potmétert lefelé, amíg az elszívás gyorsítás értékeket 

el nem éri (konyha 13 l/s, fürdőszoba 8 l/s, fürdő 8 l/s). 

Rögzítse a szelepeket a helyükön. 

Forgassa az ellátás lassú potmétert lefelé, amíg a lakóhelyiségek értékeit el nem éri 

(nappali 11 l/s, ebédlő 5 l/s, háló 8 l/s). 

Rögzítse a szelepeket a helyükön. 

Forgassa az elszívás lassú potmétert lefelé, amíg a teljes lakás értékét, vagyis a 24 l/s 

értéket el nem éri az elszívó szelepeken keresztül. Ne állíta a szelepeket, csak az egység 

szabályozását állítsa. 

Forgassa az elszívás gyorsítás potmétert lefelé, amíg teljes lakás gyorsítás értékét, vagyis a 

29 l/s értéket el nem éri az ellátó szelepeken keresztül. Ne állíta a szelepeket, csak az 

egység szabályozását állítsa.. 

 

6.3 Páratartalom szabályozás  
 

Ez a szabályozó potenciométer az egység elején helyezkedik el és kézzel állítható, a (Nem 

aktív) relatív páratartalom 60% -100% közötti értékének beállításához, az egység 

gyorsítását okozza, amikor a beállított páratartalom szintet érzékeli. A fordulatszám 

potméter óramutató járással ellentétes irányú állításának hatására az egység érzékenyebb 

lesz, ami a rendszer gyakoribb gyorsításával jár.  

 

A páratartalom gyári beállítása 70% RH. Ezt a fordulatszám potmétert az óramutató 

járásirányában forgatva növekszik az a páratartalom szint, aminél az egység gyorsításra 

kapcsol. 

MEGJ. Induláskor/ bekapcsoláskor a páratartalom érzékelő inaktívvá válik 60 perc 

időtartamra kalibráció miatt.  
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6.4 Gyorsítás túlfutás időzítő 
 

Az összes Brookvent aircycle rendszer kompletten érkezik egy 15 perces (gyári beállítás) 

automatikus gyorsítás túlfutás időzítővel. A szürke ‘kapcsoló vezeték’ az aircycle 3.1 

rendszereken (Lásd az ‘5.0 Elektromos csatlakozások / bekötés’ fejezetet) használatos a 

rendszer gyorsítására.  

Amikor a kapcsolóra vagy az érzékelőre aktív 230 V-os jel kerül, a gyorsítás funkció elindul. 

A jel megszűnésekor a gyorsítás tovább működik minimum 15 percig, hogy biztosítsa a 

jelenlévő szennyeződések megfelelő kitisztítását. Ez vonatkozik a belső 

nedvességszabályozó funkcióra is az aircycle 3.1 rendszerben. 

 

A 15 perces gyorsítás túlfutás időzítő szabályozása az egység elején található és kézzel 

állítható 0 perc és 15 perc között a szabályozót az óramutató járásirányában elfogatva 

növekszik a túlfutás időzítés.  

 

6.5 Fagyvédelem  
 

Ez az automatikus gyári beállítás az ellátás leállítását okozza óránként 5 percre, amikor 5oC 

alatti hőmérsékletet érzékel. A beállított szint lehetővé teszi az elszívott levegő 

felmelegedését a magon keresztül, anélkül, hogy a bejövő hideg friss levegő jelen lenne. Ez 

a művelet sikeresen emeli a teljes hőmérsékletet a hővisszanyerő rendszeren belül, 

megelőzve a potenciális jégképződést, ami károsodást okozhatna. 

 

Ez a funkció gyári beállítású, automatikus, és nem igényel karbantartást. 
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6.6 Hőkezelő nyári megkerülő 
 

Ez a funkció csak kiválasztott modelleken (AS 90-0301-WINS-01). 

A Brookvent aircycle rendszerekben egyedülálló hőkezelő nyári megkerülő funkció 

termosztatikus lineáris skálán 20 Celsius fok (nincs nyári megkerülés) és 27 Celsius fok 

(teljes nyári megkerülés) között működő érzékeny szolenoidon keresztül valósul meg; 

fokozatosan növeli a hőcserélő mag körül áramló levegő mennyiségét, miközben az 

elszívott levegő hőmérséklete növekszik kényelmesen szabályozva ezáltal a belső levegő 

hőmérsékletét a melegebb hónapokban. 

Ez a funkció gyári beállítású, automatikus, és nem igényel karbantartást. 
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7.0 Karbantartás  
 

Figyelmeztetés: Veszélyes feszültség. Mielőtt bármilyen karbantartást 

végezne, biztosítsa az egység leválasztását a hálózati feszültségről és 

győződjön meg róla, hogy az összes ellátó áramkört leválasztotta. 

 

 

Ez a HRV egység tartalmazhat csatlakozó/jel vezetékeket több elektromos áramkörből. A 

SZABÁLYOZÓ DOBOZ LEVÁLASZTÁSA NEM VÁLASZTJA LE AZ ÖSSZES ÁRAMKÖRT AZ 

EGYSÉGEN BELÜL - KÉRJÜK, BIZTOSÍTSA AZ ÖSSZES CSATLAKOZÓ ÁRAMKÖR 

LEVÁLASZTÁSÁT, MIELŐTT AZ EGYSÉGHEZ NYÚLNA.  Példák más csatlakozó 

áramkörökre: elektromos zuhany, világítási áramkörök, és nedvességszabályozók. Ezek a 

csatlakozó áramkörök használhatók a rendszer automatikus gyorsításának elindítására. 

Fontos ennek a HRV rendszernek követni az összes karbantartással kapcsolatos 

útmutatását, hogy az egység folyamatosan végezze a kívánt szintű szolgáltatást.  

7.1 Szűrőcsere  
 

Ennek a HRV egységnek a szűrőit 6 – 12 havonta cserélni 

kell a foglaltságtól/ használattól, és a lakás környezetétől 

függően, (vagyis. városi/ vidéki, és azoknak a 

levegőszennyező szintjeitől) függően. 

Ajánlatos a szűrők ellenőrzése 6 havonta. Csereszűrők 

beszerezhetők online a brookvent.co.uk címen. 

A szűrők cseréjéhez, egyszerűen vegye ki a szűrő borító 

kazettákat az egység elejéből és cserélje ki, biztosítva a 

nyomásálló tömítést. 

Fontos: Az eltömődött szűrő rövidíti a ventilátor 

élettartamát és növeli az energiafogyasztást. Sohase 

működtesse a HRV rendszert szűrők nélkül, mivel ezzel lehetővé teszi, hogy szűretlen 

anyag rakódjon le a hőcserélő betéten és a csatlakozó légvezetékeken. Egy újonnan készült 

épületben óvatosságból szükség lehet a szűrők ellenőrzésére/ cseréjére a beköltözés utáni 

első 3 hónap után, a lakásban jelenlévő „építési por” mennyiségétől függően. 



27 

 

V. 3.1-1 

brookvent.co.hu 
 

7.2 A hőcserélő betét ellenőrzése 
Az aircycle 3.1 hővisszanyerő betétjét két szűrő védi. Amíg a szűrőket rendszeresen cserélik 

az előző fejezetben részletezettek szerint, nem szükséges a hővisszanyerő betét vizsgálata. 

Amennyiben azonban nem ragaszkodnak a rendszeres szűrőcseréhez, ajánlatos lehet a 

rendszer hővisszanyerő betétjének elérése és, ha szükséges az esetleg összegyűlt 

szennyeződések eltávolítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lépés Válassza le az egységet a hálózati feszültségről és győződjön meg róla, hogy az 

összes tápfeszültség áramkört leválasztotta. Sohase működtesse a rendszert az MVHR 

hőcserélő betétet eltávolítva. 

2. lépés Távolítsa el az elülső ajtópanelt a 4 csavarjával. 

3. lépés Vegye ki mindkét szűrőt. 

4. lépés Vegye ki a hőcserélőt az egységből a hőcserélő elején keresztben futó műanyag 

szalagot meghúzva.  

5. lépés Óvatosan távolítson el minden port a hőcserélőről egy háztartási porszívóval. Ne 

kísérelje meg a hőcserélőt semmilyen folyadékkal tisztítani. 

6. lépés Óvatosan helyezze vissza a hőcserélő betétet az egységbe. 

7. lépés Helyezze vissza mindkét szűrőt (cserélje ki azokat, ha szükséges) és helyezze vissza 

az elülső ajtót mind a négy csavart biztonságosan meghúzva. Biztosítsa a szűrő szegélyek 

biztonságos illeszkedését is. 

8. lépés Helyezze az egységet áram alá a leválasztó kapcsolónál és győződjön meg róla, 

hogy az összes tápfeszültség áramkör újrakapcsolódott. 

MVHR 

Heat 

Exchange 

Core 
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7.3 Ventilátorcsere  
Az aircycle 3.1 hővisszanyerő rendszerben rendkívül egyszerű a ventilátorcsere folyamata, 

abban a valószínűtlen esetben, ha a ventilátor meghibásodna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lépés Válassza le az egységet a hálózati feszültségről és győződjön meg róla, hogy az 

összes tápfeszültség áramkört leválasztotta. 

2. lépés Csavarja le és távolítsa el az oldalsó dugókat. 

3. lépés Vegye le az oldalpanelt. 

4. lépés Húzza ki a két vezetéket a ventilátorból. 

5. lépés Csavarja ki a csigaegységet a házról és vegye le a csiga egységet. Ezt a teljes 

egységet kell visszaküldeni a Brookvent-nek. 

6. lépés Helyezzen fel egy új csigaegységet a ház mélyedésébe és ügyeljen rá, hogy a 

furatok egy vonalba essenek a behelyezett csavarokkal. Rögzítse a csigaegységet a házhoz.  

7. lépés Dugja vissza a csatlakozókat (két eltérő típus ezért nem keverhetők össze). 

8. lépés Helyezze vissza a hátsó panelt. 

9. lépés Illessze vissza az oldalsó dugókat, (a hosszú dugó mindig a középső furatba 

illeszkedik), és rögzítse a csavarokkal. 

10. lépés Helyezze az egységet áram alá a leválasztó kapcsolónál. Az egységet nem kell újra 

beállítani, mivel a szabályozó megtartja a beállításokat. 

Fan c/w scroll cassette  
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7.4 Az érzékelő cseréje 
Az aircycle 3.1 hőmérsékletérzékelő és/vagy páratartalom érzékelője is nagyon könnyen 

cserélhető amennyiben meghibásodna. 

7.4.1 A hőmérsékletérzékelő cseréje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lépés Válassza le az egységet a hálózati feszültségről és győződjön meg róla, hogy az 

összes tápfeszültség áramkört leválasztotta. 

2. lépés Távolítsa el az elülső ajtópanelt a 4 csavarjával. 

3. lépés Vegye ki mindkét szűrőt. 

4. lépés Vegye ki a hőcserélőt az egységből a hőcserélő elején keresztben futó műanyag 

szalagot meghúzva.  

5. lépés Dugja be az új érzékelőt a helyére és csavarral rögzítse a házhoz (ügyeljen az új 

érzékelő kezelésekor, hogy elkerülje az érzékelőt károsító elektrosztatikus kisülést, ügyeljen 

a földelésére a kezelése közben). 

6. lépés Óvatosan helyezze vissza a hőcserélő betétet az egységbe. 

7. lépés Helyezze vissza mindkét szűrőt (cserélje ki azokat, ha szükséges) és helyezze vissza 

az elülső ajtót mind a négy csavart biztonságosan meghúzva. Biztosítsa a szűrő szegélyek 

biztonságos illeszkedését is. 

8. lépés Helyezze az egységet áram alá a leválasztó kapcsolónál és győződjön meg róla, 

hogy az összes tápfeszültség áramkör újrakapcsolódott. 

Temperature Sensor 

(Located on the “Fresh from 

outside” side of the unit 

monitoring the 

temperature of the fresh 

air from atmosphere) 
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7.4.2 A páratartalom érzékelő cseréje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lépés Válassza le az egységet a hálózati feszültségről és győződjön meg róla, hogy az 

összes tápfeszültség áramkört leválasztotta. 

2. lépés Távolítsa el az elülső ajtópanelt a 4 csavarjával. 

3. lépés Vegye ki mindkét szűrőt. 

4. lépés Vegye ki a hőcserélőt az egységből a hőcserélő elején keresztben futó műanyag 

szalagot meghúzva.  

5. lépés Húzza ki az érzékelőt és csavarja ki a házából. 

6. lépés Dugja be az új érzékelőt a helyére és csavarral rögzítse a házhoz (ügyeljen az új 

érzékelő kezelésekor, hogy elkerülje az érzékelőt károsító elektrosztatikus kisülést, ügyeljen 

a földelésére a kezelése közben).  

7. lépés Óvatosan helyezze vissza a hőcserélő betétet az egységbe. 

8. lépés Helyezze vissza mindkét szűrőt (cserélje ki azokat, ha szükséges) és helyezze vissza 

az elülső ajtót mind a négy csavart biztonságosan meghúzva. Biztosítsa a szűrő szegélyek 

biztonságos illeszkedését is. 

8. lépés Helyezze az egységet áram alá a leválasztó kapcsolónál és győződjön meg róla, 

hogy az összes tápfeszültség áramkör újrakapcsolódott. 

Humidity Sensor 

(Located on the “Extract 

from inside” side of the unit 

monitoring the humidity of 

the extract air from the wet 

rooms in the dwelling) 
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7.5 A PCB modul cseréje 
Egy valószínűtlen elektronikus PCB hiba esetén, az Aircycle 3.1 PCB modulja könnyen 

lecsatlakoztatható és kicserélhető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lépés Válassza le az egységet a hálózati feszültségről és győződjön meg róla, hogy az 

összes tápfeszültség áramkört leválasztotta. 

2. lépés Válassza le a hálózati feszültségről a biztosított mellékágat. 

2. lépés Csavarja ki a két nagy csavart a kezelő panel elején és húzza ki a PCB egységet. 

3. lépés Húzza ki az összes vezetéket, a csatlakozók mindegyike jelölt a megfelelő belső 

csatlakozókkal történő illesztéshez. 

4. lépés Vezesse a csere egység tápkábelét az egységen keresztül és a hátlap nyílásán 

keresztül kifelé. 

5. lépés Csatlakoztassa az összes kábelek vissza, ügyelve rá, hogy minden kábel a 

megfelelően jelölt csatlakozóba kerüljön.  

6. lépés Helyezze vissza az egységet a nyílásába és rögzítse a helyén a csavarokkal. 

7. lépés Csatlakoztassa a hálózati feszültséget a biztosított mellékághoz. 

8. lépés Helyezze az egységet áram alá a leválasztó kapcsolónál és győződjön meg róla, 

hogy az összes tápfeszültség áramkör újrakapcsolódott. Az egységet újra be kell állítani. 

PCB Module 
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7.6 Kiegészítő karbantartó ellenőrzések 

 

A HRV egység éves karbantartásának végrehajtása során ajánlott a következő ellenőrzések 

elvégzése is: 

 Kondenzátum elvezető: Győződjön meg a kondenzátum elvezető szilárd 

rögzítéséről és tisztítson ki belőle bármilyen törmeléket, távolítsa el/ tisztítsa ki, ha 

szükséges. 

 Rögzítések: Győződjön meg róla, hogy az egység rögzítései és helyéhez rögzítő 

egységei nem lazultak-e meg időközben és elegendően feszesek-e. 

 

8.0 A felhasználó műveletei 
 

A Brookvent aircycle 3.1 rendkívül kompakt és nagy hatékonyságú mechanikus 

hővisszanyerő szellőző (HRV/MHRV) rendszer, kimondottan közepes - nagy lakások és 

apartmanokhoz tervezték. 

 

A rendszert folyamatosan napi 24 órában kell működtetni, és csak hozzáértő személy 

csatlakoztathatja le szerviz vagy karbantartás során.  

 

A rendszer az olyan „nedves helyiségek”, mint a fürdőszobák, WC-k, és konyhák állott 

levegőjét elszívják, ennek a levegőnek a hőjét akár 93%-ban visszanyeri egy 

nagyhatékonyságú hőcserélővel, mielőtt az elhasznált levegőt a lakásból eltávolítanák. 

Ezzel egyidejűleg, friss levegőt szívnak be a lakásba, megszűrik és a visszanyert hővel 

felmelegítik, majd az olyan „lakóhelyiségekbe” juttatják, mint a hálószobák, ebédlők, 

nappalik. 

 

A rendszer kialakítása a felszerelés során befolyásolja hogyan működtethető a felhasználó 

szintjén. Kérjük, biztosítsa a felszerelő által adott üzembe helyezési tanúsítvány 

megtekinthetőségét a további részletekről. 

Általános útmutatás  

A rendszer beállítható gyorsításra a lassú fordulatszámról automatikusan érzékelőkkel (pl. 

passzív infravörös érzékelők) vagy manuálisan egyszerű kapcsolós működtetéssel.  Ezek 

lehetnek időzített kapcsolók vagy ellenütemű kapcsolók. A gyorsítási opciókat, ha 

biztosítottak és, ha szükségesek, akkor kell használni, amikor nagyobb mennyiségű 

szennyeződések keletkeztek a lakáson belül (főzés, fürdés, stb.) 
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Egyes lakásokban a rendszer kialakítható úgynevezett „állandó szellőzési értékre”.  Ez azt 

jelenti, hogy nincs szükség gyorsításra, a lakás megfelelő szellőztetéséhez és a rendszer 

mindig egyetlen beállított szinten működik, nem igényel felhasználói 

beavatkozást/szabályozást.  

8.1 Tipikus automatikus szabályozási opciók 
 

A rendszer szerelője által készített rendszer üzembe helyezési tanúsítványnak részletezni 

kell az automatikus szabályozási opciókat (ha vannak ilyenek). 

Passzív infravörös (PIR) érzékelők  

Ezek mozgásérzékelő kapcsolók; ezek az érzékelők indítják el a rendszert gyorsítás 

módban, amikor aktivitás/ mozgás észlelhető egy adott helyiségben. Ezeket tipikusan az 

egészségügyi helyiségekben vagy fürdőszobákban helyezik el. 

 

Nedvességszabályozó  

Ezek a szenzorok érzékelik a páratartalmat a levegőben és elindítják a rendszert gyorsítás 

módban, amikor a páratartalom elér egy bizonyos szintet.  Ezeket tipikusan a 

fürdőszobákban vagy konyhákban helyezik el. Kérjük, jegyezze meg, hogy az aircycle 3.1 

rendszer beépített nedvességszabályozóval rendelkezik, ami ugyanilyen módon működik.  

 

Világítás kapcsoló 

A lakás világítási áramköre használható a rendszer gyorsításának elindítására, amikor 

valaki a helyiségbe lép és felkapcsolja a világítást, elindítja a rendszert gyorsítás módban.  

Ez tipikusan az egészségügyi helyiségekben vagy fürdőszobákban használatos. Egy két 

érintkezős kapcsolót kell használni. 

 

*A fenti példákban részletezett tételek az automatikus szabályozó opciók típusai, amelyek 

tipikusan a Brookvent aircycle 3.1 rendszerrel használatosak* 

 

8.2 Tipikus manuális szabályozó opciók 
 

A rendszer szerelője által készített rendszer üzembe helyezési tanúsítványnak 

részletezni kell a manuális szabályozási opciókat (ha vannak ilyenek). 

Rugós kapcsoló 
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Ez a kapcsoló elhelyezhető a lakás bármelyik helyiségében; azonban, tipikusan az 

egészségügyi helyiségekben, fürdőszobákban vagy konyhákban használatosak. Amikor 

megnyomják, elindítja a rendszert gyorsítás módban egy meghatározott időre. 

 

Lassú és gyorsítás kapcsoló 

Ez egy egyszerű nagy/kicsi kapcsoló meghatározott időkésleltetés nélkül.  Amikor a 

kapcsolót működtetik a rendszer a gyorsítás állapotba kerül, the kapcsolót azután a 

lakónak kell visszaállítani a lassú helyzetbe a szabványműködéshez. (Kérjük, jegyezze meg, 

hogy az aircycle 3.1 rendszernek van egy legfeljebb 15 percre állítható gyorsítás túlfutás 

ideje). 

 

* A fenti példákban részletezett tételek az automatikus szabályozó opciók típusai, amelyek 

tipikusan a Brookvent aircycle 3.1 rendszerrel használatosak * 

 

9.0 Hibaelhárítás 
 

Az MVHR egység nem működik? 

1. Ellenőrizze, hogy az egység csatlakozik-e az 5 amperre biztosított mellékágra a 

bekötési utasítások szerint. 

2. Ellenőrizze, hogy a biztosított mellékág áram alatt van e. Ezt csak villanyszerelő 

szakember végezheti.  

3. Ellenőrizze, hogy az 5 amperes biztosíték nincs-e kioldva/kiolvadva. Ezt csak 

villanyszerelő szakember végezheti. 

4. Ellenőrizze, hogy az összes tengely teljes teljesítmény pozícióban van-e (a 

ventilátorok indulásához néhány másodperc szükséges). 

A rendszer állandóan a gyorsítás módban van? 

Az új házak elég nedvesek lehetnek, amíg a különböző részek ki nem száradnak; ez a 

beépített nedvességszabályozó aktiválását okozhatja. A belső nedvességszabályozó 100% 

RH értékre állítása lehetővé teszi, hogy az egység visszakapcsoljon a lassú sebességre (Ez 

15 percig tarthat, a gyorsítás túlfutás beállítástól függően, ami 0 percre állítható a kezelő 

panelen az ideiglenes kikapcsoláshoz). Ne feledje visszaállítani a páratartalom érzékelőt a 

gyári 70% RH értékre a beállítás elérése után és visszaállítani a gyorsítás túlfutás időt, ha 

szükséges).  
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10.0 Ügyfélszolgálat 
 

A Brookvent-nél büszkék vagyunk a Gold Standard (arany szabvány) szolgáltatás 

biztosítására az eladás után és támogatást nyújtunk az összes vevőnknek. Kérjük, 

nyugodtan lépjen kapcsolatba specialista teamünkkel bármilyen kérdés esetén és mi 

örömmel segítünk Önnek. 

BROOKVENT Polska Sp. z o.o. 

Kościuszki 14-16 

Oborniki Śląskie 55-120  

Tel: +48 71 3105282 

Fax: +48 71 7503622 

Email: informacja@brookvent.pl 

 

Fontos ennek a leírásnak a megőrzése. Készítsen egy másolatot és hagyja azt elérhető 

helyen bárki számára, aki a rendszerrel dolgozik (karbantartja). 

 

A Brookvent által fenntartott folyamatos innovációs és fejlesztési politika miatt fenntartja a 

jogot a termék specifikációinak és megjelenésének előzetes jelzés nélküli változtatására. 
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